St.-Elisabethschool
‘t Kievitje

Nieuwsbrief
Dag kinderen,
dag ouders,
dag grootouders,
dag iedereen van onze school,

22.09.17

Bezoek onze website www.elisazoe.be.
U vindt er regelmatig nieuwe foto’s van de activiteiten van de leerlingen, belangrijke documenten, de
schoolkalender, … .

Wijziging activiteiten ouderraad
Omdat het programma van de ouderraad licht wijzigde voor dit schooljaar, bezorgen we via de
oudste leerling van ieder gezin vandaag een nieuw document waarmee de ouders/grootouders zich
kunnen opgeven als helpende hand.
Veldloop
Op dinsdag 26 september heeft de jaarlijkse scholenveldloop plaats. Deze gaat door op de
voetbalterreinen van Antonia aan de Bethaniëlei te St.-Antonius. De leerlingen van het 4de, 5de en
6de leerjaar lopen in de voormiddag. Zij maken de verplaatsing per fiets onder politiebegeleiding.
Zij vertrekken in de school om 8.45 uur.
De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar lopen tijdens de namiddag. Hier gebeurt het vervoer met
de bus. De bus vertrekt in de school omstreeks 12.30 uur en zal terug zijn omstreeks 15.45 uur. Het
is aangewezen dat iedereen die dag blijft eten in de school. Een drankje of een stuk fruit voor na het
lopen kan deugd doen.
Iedereen komt in sportieve kledij naar school, indien mogelijk met sportschoenen. Zoniet doet men
in onze school de turnpantoffels aan. De leerlingen die met de fiets rijden doen thuis reeds hun
turntruitje aan. Iedereen neemt ook 2 veiligheidsspelden mee om het startnummer te kunnen
opspelden.
Naast de eigenlijke veldloop zijn er een brede waaier randactiviteiten.
De leerkrachten en de directeur hopen dat het een fijne en sportieve dag wordt!
En denk eraan… deelnemen is belangrijker dan winnen!
Starturen:
10.00u.: recreatieloop 4L, 5L, 6L
Vanaf 10.15u.: competitieloop 4L
Vanaf 10.45u.: competitieloop 5L
Vanaf 11.15u.: competitieloop 6L
13.10u.: recreatieloop 1L, 2L, 3L
Vanaf 13.30u.: competitieloop 1L
Vanaf 14.05u.: competitieloop 2L
Vanaf 14.40u.: competitieloop 3L

3L: bezoek bib
Donderdagvoormiddag, 28 september gaat het 3de leerjaar naar de bib. Breng boeken en kaart in
een stevige rugzak mee naar school.

De kleuters van juf Annemie gaan naar de bib
Op dinsdagvoormiddag 26 september brengen de kleuters van juf Annemie een bezoek aan de bib.
Drank in de refter
De school biedt tijdens de middag fruitsap, melk, chocomelk, bruisend water en plat water aan.
De leerlingen die systematisch geen drank meebrengen naar de refter maar plat water willen
drinken, zullen een flesje water krijgen. Dit wordt dan ook aangerekend via de schoolrekening.
GBO: geïntegreerd breed onthaal
Het geïntegreerd breed onthaal (gbo) is een initiatief van gemeente & ocmw Zoersel, de Diensten
Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen, CAW Antwerpen en OLO vzw. Het hele netwerk van
hulpverleners is nu beschikbaar via één aanspreekpunt: het gbo. Wij helpen u, als u in het grote
aanbod van zorg en hulpverlening uw weg niet vindt. We zoeken met u naar een gepaste oplossing
en schakelen de juiste ondersteuning in.
Meer info: www.zoersel.be
Verkeershinder Kapelstraat
Van 2 tot 12 oktober dienen er in opdracht van Proximus graafwerken te worden uitgevoerd in de
Kapelstraat (ca 9 werkdagen). De graafwerken zelf vinden plaats op het voetpad.
De aannemer zal op de rijbaan een zone voorzien voor fietsers en voetgangers. Wagens kunnen nog
steeds richting parking heen- en terugrijden, maar zullen wel rekening moeten houden met
mogelijke verkeershinder.
Agenda
maandag 25 september:
dinsdag 26 september:

bezoek bib: juf Annemie en haar kleuters
Veldloop gemeente Zoersel

woensdag 27 september:

fruitdag
klasfoto’s

donderdag 28 september:

3L: bezoek bib
1L: rapport

vrijdag 29 september:

Geen school

Wim Vekemans,
directeur

Zondag 8 oktober: ontbijtactie

